
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

ပဲခူးတိင်း ဒသကီးလတ် တာ ်

(၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ပဲခူးတိင်း ဒသကးီလတ် တာ် ဥပ ဒအမှတ-်၉) 

 

 

 

 

 

 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး 

ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းဥပ ဒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၄ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၉)ရက် 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး 

ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းဥပ ဒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

ပဲခူးတိင်း ဒသကီးလတ် တာ ်

ပဲခူးတိင်း ဒသကီးဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းဥပ ဒ 

(၂၀၁၄ ခနှစ်၊ ပဲခူးတိင်း ဒသကးီလတ် တာ် ဥပ ဒအမှတ-်၉) 

၁၃၇၆ ခနှစ်၊ တာ်သလင်းလြပည့် ကျာ ်၁ ရက် 

၂၀၁၄ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၉)ရက ်

နိဒါန်း 

 ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ ၁၈၈ အရ အပ်နှင်းထား 

သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သးလျက ် ပဲခူးတင်ိး ဒသကီးအတွင်းဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်ရန်အလိငှ့ာ ပဲခူးတိင်း ဒသကီးလတ် တာ်သည ်ဤဥပ ဒကိ ြပဌာန်းလိက်သည်။ 

 

အခန်း(၁) 

အမည်၊ အာဏာတည်ြခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက ်

၁။ (က) ဤဥပ ဒကိပဲခူးတိင်း ဒသကီး  ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းဥပ ဒဟ ခ တွင်  

  စရမည်။ 

(ခ) ဤဥပ ဒကိ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး အစိးရအဖွဲက့ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာြဖင့် ထတြ်ပန် 

ကညာ သည့် နမ့ှစ၍ ပဲခူးတိင်း ဒသကီးတစ်ဝန်းလး၌ အာဏာတည် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒတွင်းပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပ်များသည ် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် 

ရာက် စရမည ်- 

 (က) တိင်း ဒသကီးဆိသည်မှာ ပဲခူးတိင်း ဒသကီးကိ ဆိသည်၊ 

 (ခ) အစိးရအဖွဲဆ့ိသည်မှာ ပဲခူးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲက့ိဆိသည်၊ 

 (ဂ) ဝန်ကီးဌာနဆိသည်မှာပဲခူးတိင်း ဒသကီးသစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာနကိဆိသည်၊ 

(ဃ) ဝန်ကီးဆိသည်မှာ ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလပ်ငန်းကိစ္စရပ်များကိ တာဝန် ပးအပ် 

ခရ သာပဲခူးတိင်း ဒသကီးသစ် တာနှင့်သတ္တ ုဝန်ကီးဌာနဝန်ကီးကိဆိသည်၊ 



၂ 

(င) ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စအစိးရ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာနလက် 

အာက်ရှိ ြမန်မာ့ဆားနှင့်အ ဝါဓာတ ဗဒပစ္စည်းထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရး 

လပ်ငန်းကိ ဆိသည်၊ 

(စ) တိင်း ဒသကီး ကီးကပ်မ ကာ်မတီဆိသည်မှာ အစိးရအဖွဲက့ သင့် လျာ် သာ 

ပဂ္ဂ လ်များြဖင့် တာဝန် ပးဖွဲ စ့ည်းထား သာအဖွဲက့ိ ဆိသည်၊ 

(ဆ) စစ် ဆး ရးအဖွဲဆ့ိသည်မှာ ဆားသိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်မကိစစ် ဆး 

ရန် ဝန်ကီးက တာဝန် ပးအပ် သာ ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းမ ှ ဝန်ထမ်း သိမ့ဟတ် 

အြခားဌာနမှ ဝန်ထမ်းများပါဝင် သာ အနည်းဆးအဖွဲ ဝ့င် သးဦးြဖင့်ဖဲွ စ့ည်းသည့်အဖဲွ  ့

ကိ ဆိသည်၊ 

(ဇ) ဆားဆိသည်မှာ ပင်လယ် ရ၊ ြမ အာက် ရငန်၊ အင်း၊ အိင်၊ စိမ့်၊စမ်း၊ ကန်၊ 

တွင်း ရနှင့် သဲ ြမတိက့ိ အသးြပု ပီး ထတ်ယူရရိှ သာ ဆိဒီယမ်ကလိရိဒ်ကိ ဆိ 

သည်။ ယင်းစကားရပ်တွင ် သဘာဝအ လျာက ် ြမ ပ ြမ အာက်တင်ွ ြဖစ် ပ  

တည်ရိှ သာ ဆိဒီယမ်ကလိရိဒ်လည်းပါဝင်သည်၊ 

(စျ) ဆားထွက်ပစ္စည်းဆိသည်မှာ အပိဓာတ်ဆားကိဆိသည်။ဆားကိ အြခားဓာတပစ္စည်း 

များ နှင့် ပါင်းစပ်၍ ထတ်ယူရရိှ သာ ဓာတ်ဆားအမျိုးမျို းကိလည်း ကာင်း၊ ဆား 

ထတ်ယူ ပီး ကျန်ရှိသည့် ကက်တက်ရည်မှ ထတ်ယူရရှိ သာ ဓာတ်ဆား အမျို းမျို း 

ကိလည်း ကာင်း၊ ပင်လယ် ရ၊ ြမ အာက် ရငန်၊ အင်း၊ အိင်၊ စိမ့်၊စမ်း၊ ကန်၊ 

တွင်း ရနှင့် သဲ ြမတိက့ိ အသးြပု ပီး ထတ်ယူရရိှ သာ ဆိဒီယမ်နှင့် ပိတက်စီယမ် 

ဓာတ်ဆားအမျို းမျို းကိလည်း ကာင်း ဆိသည်။ယင်းစကားရပ်တွင် ရ မှာ်အမျို းမျို း 

တိမှ့ ထတ်ယူရရှိ သာ ဓာတပစ္စည်းအမျို းမျို းလည်းပါဝင်သည်၊ 

(ည) ဆားနယ် ြမဆိသည်မှာ ပဲခူးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲက့ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ ထတ ်

ြပန် သက်မှတ်ထားသည့် ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများထတ်လပ်နိင် သာ နယ် ြမ 

ကိ ဆိသည်၊ 



၃ 

(ဋ) လိင်စင်ဆိသည်မှာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းအလိင့ှာ ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းများ 

ထတ်လပ်ခွင့်ြပုသည့် ခွင့်ြပုမိန်က့ိဆိသည်၊ 

(ဌ) ထတ်လပ်ြခင်းဆိသည်မှာ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းများကိ သဘာဝအားြဖင့် 

လည်း ကာင်း၊ နလှန်းြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့်လည်း 

ကာင်းထတ်လပ်ြခင်းကိဆိသည်။ယင်းစကားရပ်တွင် ဆား ကိတ်ခဲွသန်စ့င်ြခင်း 

လပ်ငန်းလည်းပါဝင်သည်၊  

(ဍ) ပဲခူးတိင်း ဒသကီးြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်း ဆိသည်မှာ ြပည် ထာင်စအစိးရ သတ္တ ုတွင်း 

ဝန်ကီးဌာနလက် အာက်ရှိ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ ြမန်မာ့ဆားနှင့်အ ဝါဓာတ ဗဒ 

ပစ္စည်း ထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းကိဆိသည်။ 

 

အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပ ဒကိ အာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အည ီအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည-် 

(က) သစ် တာြပုန်းတီးမ မရှိ စ ရးအတွက် သဘာဝနည်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ နလှန်း 

သည့် နည်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့်လည်း ကာင်း ဆားကိထတ် 

လပ် စရန်၊ 

(ခ) ဆားထတ်လပ်မပမာဏ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ ်ပိမိတိးတက် စရန်၊  

(ဂ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်း ပိမိထတ်လပ်နိင် ရးအတွက် ဆားထတ်လပ်နိင်သည့် 

နယ် ြမ ဒသများကိ တိးချဲ  ့သတ်မှတ် ပးရန်၊ 

(ဃ) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်မ တးိတက် ရး၊ အရည်အ သွး ကာင်းမွန် ရး၊ 

ြပည်တွင်းစားသးမဖူလ ရး၊ စျးနန်းချို သာစွာြဖင့် ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချနိင် ရးနှင့် 

ပဂ္ဂလိကဆားထတ်လပ်မ တးိတက် စ ရးအတက်ွ ပ့ပိးကူညီရန်၊  

 



၄ 

(င) ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းများက ိ ြပည်ပသိတ့င်ပိ ့ ရာင်းချနိင် ရးအတွက် ဆာင်ရွက ်

ရန်၊  

(စ) သ တသနြပုလပ်ရာမှရရှိ သာ ဆားပိမိထတ်လပ်နိင်သည့် နည်းလမ်းနှင့် ဆားထွက ်

ပစ္စည်းထတ်လပ်နိင်သည့် နညး်ပညာရပ်များကိ ဆားထတ်လပ်သ ူပဂ္ဂလိကလပ်ငန်း 

ရှင် များအား ြဖန်ြ့ဖူးရန်။ 

 

အခန်း(၃) 

ကာ်မတီဖွဲ စ့ည်းြခင်း 

၄။ ဝန်ကီးသည် အစိးရအဖွဲ၏့သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် - 

(က) တိင်း ဒသကီး ြမန်မာ့ဆားနှင့်အ ဝါဓာတ ဗဒပစ္စည်းထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ ်

ရးလပ်ငန်း၊ ဒတိယအ ထွ ထွမန် နဂျာက ဥက္က ဌအြဖစ်လည်း ကာင်း၊ တိင်း ဒသ 

ကီး၊ ြမန်မာ့ဆားနှင့်အ ဝါဓာတ ဗဒပစ္စည်း ထတ်လပ် ရးနှင့် ရာင်းဝယ် ရး 

လပ်ငန်း မန် နဂျာက အတွင်း ရးမှူ းအြဖစ်လည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာ အစိးရဌာန 

အဖွဲအ့စည်းများ၏ အကီးအမှူ းများမှ အဖွဲ ဝ့င်အြဖစ် လည်း ကာင်းပါဝင် သာ 

ကာ်မတီက ိဖွဲ စ့ည်းရမည်၊ 

(ခ) ပဒ်မခွဲ(က)အရ ဖွဲ စ့ည်းထား သာ တိင်း ဒသကီး ကီးကပ်မ ကာ်မတီအား အခါ  

အား လျာ်စွာ ြပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းနိင်သည်၊ 

(ဂ) ဝန်ကီးသည် တိင်း ဒသကီး ကီးကပ်မ ကာ်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များကိ 

သက်မှတ်နိင်သည်။ 

 

 

 

 



၅ 

အခန်း(၄) 

လိင်စင် လာက်ထားြခင်း 

၅။ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ စီးပွားြဖစ်ထတ်လပ်လိသူသည ် တိင်း ဒသကီး 

ကီးကပ်မ ကာ်မတီက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အည ီလိင်စင် လာက်ထားရမည ်။ 

၆။ တိင်း ဒသကီး ကီးကပ်မ ကာ်မတီသည ်ပဒ်မ(၅)ပါ  လာက်လာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍- 

(က) သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများနှင့် ညီညွတ်မရှိ၊မရှိ စစ် ဆးတင်ြပ စရန် 

သက်ဆိင်ရာစစ် ဆး ရးအဖွဲအ့ား တာဝန် ပးအပ်နိင်သည်၊ 

(ခ) သတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းများနှင့်အည ီ ညီညွတ် ကာင်း တွ ရှ့ိပါက ဝန်ကီး၏ 

သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်လိင်စင်ထတ် ပးနိင်သည်။ 

၇။  (က) တိင်း ဒသကီး ကီးကပ်မ ကာ်မတီသည်ဝန်ကီး၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် မိသားစ    

စားသးရန်ဆားထတ်လပ်နိင်သည့်ပမာဏကိသတ်မှတ်နိင်သည်၊ 

 (ခ) မိသားစစားသးရန် ဆားထတ်လပ်ြခင်းအတွက ်လိင်စင်ရယူရန်မလိ။ 

၈။ လိင်စင်သက်တမ်းသည ်အစိးရအဖွဲ၏့လမ်းညန်မအရ သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ သ ဘာ 

တူညီချက်ြဖင့် တိင်း ဒသကီး ကီးကပ်မ ကာ်မတကီ သတ်မှတ်သည့်အတိင်းြဖစ် စရမည်။ 

 

အခန်း(၅) 

လိင်စင်ရရှိသူ၏တာဝန်နှင့် ဆာင်ရွက်နိင်ခွင့်များ 

၉။ လိင်စင်ရရှိသူသည ် အာက်ပါအခွန်အခများအနက် ပး ဆာင်ရန်ရှိ သာ အခွန်အခများကိ 

ဝန်ကီး၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် တိင်း ဒသကီး ကီးကပ်မ ကာ်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် နည်း 

လမ်းအတိင်း ပး ဆာင်ရမည ်- 

 (က) လိင်စင်ခ 

(ခ) လိင်စင်အသစ်လဲလှယ် ကး 

 (ဂ) ရက်လွန် ကး 



၆ 

၁၀။ လိင်စင်ရရှိသူသည-် 

(က) လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကိ လိက်နာရမည့်အြပင် တိင်း ဒသကီး ကီးကပ်မ 

ကာ်မတီက ထတ်ြပန်သည့်စည်းကမ်းချက်များကိလည်း လိက်နာရမည်၊  

(ခ) ထတ်လပ်မစာရင်းဇယားများကိ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အည ီထားရှိရမည်၊ 

(ဂ) တိင်း ဒသကီး ကီးကပ်မ ကာ်မတီနှင့် စစ် ဆး ရးအဖဲွက့ တာင်းခ သာ စာရင်း 

ဇယားများကိလည်းတင်ြပရမည်၊ 

(ဃ) စစ် ဆး ရးအဖွဲ၏့ စစ် ဆးြခင်းကိ ခယူရမည်။ 

၁၁။ လိင်စင်ရရှိသူ၏ ဆာင်ရွက်နိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် - 

(က) ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းပိမိထတ်လပ်နိင် ရးနှင့် အရည်အ သွးြမင့်မား ရး  

အတွက် ပဲခူးတိင်း ဒသကီး ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းက ြဖန်ြ့ဖူး ပး သာနည်းလမ်းနှင့် 

နည်းပညာရပ် များရယူြခင်း၊ 

(ခ) ထတ်လပ် သာ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ ြပည်တွင်း၌လွတ်လပ်စွာ 

ရာင်းချ နိင်ခွင့်ရှိြခင်း၊  

(ဂ) ထတ်လပ် သာဆားသိမ့ဟတ ်ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ ြပည်ပသိသ့တ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ 

တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင်ခွင့်ရှိြခင်း၊  

(ဃ) ြပည်ပသိ ့ ရာင်းချရာမှရရှိ သာ နိင်ငြခား ငွြဖင့် ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်း 

ထတ်လပ်ရာတွင ်လိအပ် သာ ဓာတပစ္စညး်နှင့် လပ်ငန်းသး ပစ္စည်း ကိရိယာများကိ 

သတ်မှတ်ချက်နှင့်အည ီဝယ်ယူတင်သွင်းခွင့်ရှိြခင်း၊  

(င) နှစ်ရှည်လိင်စင် လာက်ထားခွင့်ရှိြခင်း၊  

(စ) ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်း ပိမိထတ်လပ်နိင် ရးအတွက် လပ်ငန်းတိးချဲ  ့

လပ်ကိင်လိပါက ဝန်ကီး၏ ခွင်ြ့ပုချက်ရယူ ပီး ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိြခင်း။ 

 

 



၇ 

အခန်း(၆) 

ဝန်ကးီ၏တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များ 

၁၂။ ဝန်ကီး၏တာဝန်နှင့်လပ်ပိင်ခွင့်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် - 

 (က) လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် ြငင်းပယ်ြခင်း၊ 

(ခ) ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်နိင်မကိ အ ြခခ၍ လိင်စင်ခသတ်မှတ ်

ြခင်း၊ 

(ဂ) လိင်စင်သက်တမ်းသတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

(ဃ) လိင်စင်အသစ်လဲလှယ် ပးြခင်း၊ 

(င) ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်နိင်သည့် ဆားနယ် ြမများကိ တိးချဲ  ့

သတ်မှတ်နိင်ရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(စ) ဆားထတ်လပ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်း ထတ်လပ်နိင်သည့် 

နည်းပညာရပ်များက ိလိင်စင်ရရှိသူများအား ြဖန်ြ့ဖူး ပးြခင်း၊ 

(ဆ) ဆားနှင့် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်မတိးတက် ရး ၊ အရည်အ သွး ကာင်းမွန် ရး၊ 

ြပည်တွင်းစားသးမဖူလ ရးနှင့်  စျးနန်းချို သာစွာ ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချနိင် ရးအတွက် 

လိင်စင်ရရှိသူများအား ပ့ပိးကူညီြခင်း၊ 

(ဇ) တိင်း ဒသကီး ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းမှ ဝန်ထမ်းများကိ စစ် ဆး ရး အဖွဲ မ့ျားအြဖစ ်

တာဝန် ပးအပ်ြခင်း၊ လိအပ်ပါက အြခားဌာနမှ ဝန်ထမ်းများကိလည်း စစ် ဆး ရး 

အဖွဲအ့ြဖစ် တာဝန် ပးအပ်နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာဌာနနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(စျ) စစ် ဆး ရးအဖွဲ၏့ တာဝန်နှင့် လပ်ပိင်ခွင့်များကိ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

(ည) ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ ပိမိထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ ရာသီဥတနှင့် သဘာဝ 

ဘးအန္တရာယ် ကျ ရာက်ခရ သာ ဒသများတွင် ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်း 

ထတ်လပ်ြခင်းတိက့ိ ထာက်ရ၍ လိင်စင် ကး လာ့ ပါ ့ ကာက်ခ ြခင်း၊ 

 



၈ 

(ဋ) ဝန်ကီး၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် တိင်း ဒသကီး ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်း ကီးကပ်မ 

ကာ်မတီသည ်ဆားပိမိထတ်လပ်နိင် ရးကိ ရှးရ၍ နှစ်ရှည်လိင်စင်ထတ် ပးြခင်း၊ 

(ဌ) ထတ်လပ် သာဆားများ စားသးရန ်သင့်၊မသင့် ကိ စစ် ဆး စြခင်း၊ 

(ဍ) နလှန်းဆားထတ်လပ် ရးအတွက ်ပညာ ပးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၁၃။ ဝန်ကီးသည် မိမိ၏လပ်ပိင်ခွင့်ကိ တိင်း ဒသကီး ကီးကပ်မ ကာ်မတီအား လဲအပ်၍ 

ဆာင်ရွက် စနိင်သည်။ 

အခန်း(၇) 

စစ် ဆးြခင်းနှင့်အ ရးယူြခင်း 

၁၄။ စစ် ဆး ရးအဖွဲသ့ည် - 

(က) မိမိတာဝန်ယူ သာ နယ် ြမ ဒသတွင်ြဖစ် စ၊ သီးြခားတာဝန် ပးအပ် သာ နယ် ြမ 

ဒသတွင်ြဖစ် စ ဆားသိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်သည့် လပ်ငန်းများကိ 

ဝင် ရာက်ကည့်ရ စစ် ဆးခွင့်ရှိသည်၊ 

(ခ) လိင်စင်ရရှိသူထမှ ထတလ်ပ်မနှင့်သက်ဆိင် သာ စာရင်းအင်းများကိ တာင်းယူ  

ကည့်ရ စစ် ဆးခွင့်ရှိသည်၊ 

(ဂ) ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းနမူနာရယူြခင်းနှင့် လိအပ်ပါက ဓာတ်ခွဲစစ် ဆး 

ြခင်း ြပုနိင်သည်၊ 

(ဃ) ဤဥပ ဒပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်သူအား လပ်ထး 

လပ်နည်းများနှင့်အည ီအ ရးယူ ဆာင်ရွက်ရမည်၊ 

(င) လိင်စင်မရှိဘ ဲ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်သည်ကိ စစ် ဆး တွရိှ့ 

ပါ က သက် သခပစ္စည်းများကိ ြပစ်မဆိင်ရာကျင့်ထးဥပ ဒပါ ြပဌာန်း ချက်များနှင့် 

အညီ သိမ်းဆည်းရမည်၊ 

(စ) မိမိတာဝန် ဝတ္တ ရားများကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင ် လိအပ်ပါက ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖဲွ၏့ 

အကူအညီကိ တာင်းခရယူနိင်သည်။ 



၉ 

အခန်း(၈) 

တားြမစ်ချက်နှင့်ြပစ်ဒဏ ်

၁၅။ မည်သူမ  လိင်စင်မရှိဘ ဲ ဆား သိမ့ဟတ် ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ စီးပွားြဖစ်ထတ်လပ်ြခင်း 

မြပုရ။ 

၁၆။ လိင်စင်ရရှိသူသည ်- 

 (က) ထင်း သိမ့ဟတ် မီး သွးြဖင့် ဆားထတလ်ပ်ြခင်းမြပုရ၊ 

(ခ) လိင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ြခင်းမြပုရ၊ 

(ဂ) တိင်း ဒသကီး ကီးကပ်မ ကာ်မတီက ထတ်ြပန်သည့် စည်းကမ်းချက်များကိ 

လိက်နာရန် ပျက်ကွက်ြခင်းမရှိ စရ။ 

၁၇။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ ၁၅ ပါြပဌာန်းချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ကျုးလွန်ပါက အာက်ပါ စီမ 

ခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ ဒဏ် ကး ငွကိ ချမှတ်ြခင်းခရမည် - 

(က) ပထမအကိမ် ကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက အနည်းဆး ကျပ်ငါး သာင်းမှ အများဆး 

ကျပ်တစ်သိန်းထ ိဒဏ် ကး ငွ တပ်ရိက်ြခင်း၊ 

(ခ) ထပ်မကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက အနည်းဆး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆး ကျပ်သးသိန်း 

ထ ိဒဏ် ကး ငွတပ်ရိက်ြခင်း၊ 

၁၈။ လိင်စင်ရရှိသူသည ်ပဒ်မ ၁၆ ပါ  ြပဌာန်းချက်များကိ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက အာက်ပါ 

စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ ဒဏ် ကးကိ ချမှတ်ြခင်းခရမည် - 

 (က) ပထမအကိမ် ကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက အနည်းဆး ကျပ်တစ် သာင်းမှ အများဆး 

ကျပ်ငါး သာင်းထ ိဒဏ် ကး ငွတပ်ရိက်ြခင်း၊ 

(ခ) ထပ်မကျူးလွန်ြခင်းြဖစ်ပါက အနည်းဆး ကျပ်ငါး သာင်း မှ အများဆးကျပ်နှစ်သိန်း 

ထ ိဒဏ် ကး ငွတပ်ရိက်ြခင်း၊ 

၁၉။ ပဒ်မ ၁၇ သိမ့ဟတ် ၁၈ ပါ  စီမခန်ခဲွ့ ရးဆိင်ရာ ဒဏ် ကး ငွကိ တိင်း ဒသကီး 

ကီးကပ်မ ကာ်မတီက  ချမှတ်ရမည်။ 



၁၀ 

၂၀။ တိင်း ဒသကီး ကီးကပ်မ ကာ်မတီသည ် ပဒ်မ ၁၇ အရ အမိန်ခ့ျမှတ်ရာတွင် တင်ြပ 

ထား သာ  သက် သခပစ္စည်းများကိ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်အည ီစီမခန်ခဲွ့ခွင့်ရိှသည်။ 

 

အခန်း(၉) 

အယူခြခင်း 

၂၁။ တိင်း ဒသကီး ကီးကပ်မ ကာ်မတကီ ချမှတသ်ည့် အမိန် ့ သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ 

မ ကျနပ်သူသည ်ယင်းအမိန် ့သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက ်ချမှတ်သည့် နရ့က်မှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း 

ဝန်ကီးထအယူခနိင်သည်။ 

၂၂။ ဝန်ကီးသည် တိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် တိင်း ဒသကီး ကီးကပ် 

မ ကာ်မတီက ချမှတ်သည့်အမိန်သိ့မ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာက်ပါအမိန်တ့စ်ရပ်ရပ် 

ကိ ချမှတ်နိင်သည ်- 

 (က) အတည်ြပုြခင်း၊ 

 (ခ) ြပင်ဆင်ြခင်း၊ 

 (ဂ) ြပန်လည်စစ် ဆးြခင်း။ 

၂၃။ ဝန်ကီး၏ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတ်ြဖစ် စရမည်။ 

 

အခန်း(၁၀) 

အ ထွ ထ ွ

၂၄။ ပဲခူးတိင်း ဒသကီး ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းသည ် ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းရှင်များ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ 

အဖွဲအ့စည်းများနှင့် ဆား၊ဆားထွက်ပစ္စည်းကိ ဖက်စပ်ထတ်လပ် ရးအတွက် တည်ဆဲ ဥပ ဒများ 

နှင့်အည ီ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

၂၅။ ဤဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်များသည် ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းက ဆာင်ရွက်သည့် ဆား၊ ဆားထွက ်

ပစ္စည်းနှင့် ဓာတပစ္စည်းများထတ်လပ်သည့် လပ်ငန်းများနှင့် မသက်ဆိင် စရ။ 



၁၁ 

၂၆။ တိင်း ဒသကီး ြမန်မာ့ဆားလပ်ငန်းသည ် ရရန်ရှိ သာလိင်စင်ခ၊ ရက်လွန် ကးနှင့် 

ဒဏ် ကး ငွတိက့ိ ြမခွန်မ ြပ ကျန် ငွြဖစ်ဘိသကဲ့သိ ့မှတ်ယူ၍ ကာက်ခရမည်။ 

၂၇။ တည်ဆဲဆားလပ်ငန်းဥပ ဒအရ ထတ်ြပန်ခဲ့ သာနည်းဥပ ဒများ၊ အမိန်ဆ့င့်ဆိချက်များ၊ 

အမိန်န့ှင့်ညန်ကားချက်များသည် ဤဥပ ဒနှင့် မဆန်က့ျင်သ ရွဆ့က်လက်ကျင့်သးနိင်သည်။ 

၂၈။ ဤဥပ ဒပါြပဌာန်းချက်များက ိ ဆာင်ရွက်ရန် - 

(က) ဝန်ကီးသည် ဤဥပ ဒနှင့် သက်ဆိင်သည့် နည်းဥပ ဒများ၊ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊အမိန် ့

ညန်ကားချက်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများက ိ အစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ထတ်ြပန်နိင်သည်၊ 

(ခ) တိင်း ဒသကီး ကီးကပ်မ ကာ်မတီသည ်ဤဥပ ဒနှင့် သက်ဆိင်သည့် စည်းမျဉ်း၊ 

စည်းကမ်းများကိ ဝန်ကီး၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။  

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရ ကန်ပ်လက်မှတ် ရးထိးသည်။ 

 

      ဉာဏ်ဝင်း 

     ဝန်ကီးချုပ် 

   ပဲခူးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ  ့


